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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Bộ môn TTHCM & ĐLCMCĐCSVN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

 

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Vietnam Communist Party's Revolution Line 

Mã số:  IDEO234 

 

1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0) 

2. Số tiết: Tổng: 45;  trong đó: LT: 30 tiết;  TH: 09 tiết;  TQ: 06 tiết; 

3. Thuộc chương trình đào tạo:  tất cả các ngành của trường Đại học Thủy Lợi 

4. Phương pháp đánh giá:  

- Hình thức/thời gian thi: Vấn đáp □, Viết □; Thi trên máy tính □, Thời gian thi: 90 phút  

-Thành phần điểm: Điểm quá trình:30%; Điểm thi kết thúc: 70%. 

- Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)  

Mức Nhớ Hiểu Vận dụng Phân tích Tổng hợp Sáng tạo 

Câu 1(60%) Yêu cầu 

thứ nhất 

(40%) 

Yêu cầu 

thứ hai 

(30%) 

Yêu cầu  

thứ ba 

(10%) 

Yêu cầu  

thứ tư 

(10%) 

 Yêu cầu  

thứ tư 

(10%) 

Câu 2(40%) Yêu cầu 

thứ nhất 

(40%) 

Yêu cầu 

thứ hai 

(30%) 

Yêu cầu  

thứ ba 

(20%) 

  Yêu cầu  

thứ tư 

(10%) 

5. Điều kiện ràng buộc học phần 

- Môn tiên quyết : Không   

- Môn học trước : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin       MS:   IDEO111  

                               Tư tưởng Hồ Chí Minh MS:IDEO243 

- Môn học song hành : Không  

6. Nội dung tóm tắt môn học  

Tiếng Việt: Nghiên cứu hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến 

trình cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 



2 

 

Tiếng Anh: Reseach views systems and policys of the Vietnam Communist Party which 

have been happening in the Vietnamese revolution since 1930. 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:  

TT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị 

Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Chức danh, 

chức vụ 

1 
Trần Thị Ngọc 

Thúy 
Tiến sĩ  @tlu.edu.vn  

2 
Nguyễn Thị 

Nga  
Tiến sĩ  @tlu.edu.vn  

3 
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung 
Thạc sĩ  @tlu.edu.vn  

4 Vũ Kiến Quốc Thạc sĩ   @tlu.edu.vn  

5 
Nguyễn Như 

Quảng 
Thạc sĩ   @tlu.edu.vn  

6 Hà Thị Liên Thạc sĩ   @tlu.edu.vn  

7 Mai Thị Xuân Thạc sĩ  @tlu.edu.vn  

 

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo 

Giáo trình:  

[1] Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Ban Biên 

soạn: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên, tập thể tác giả: Nguyễn Viết 

Thông...[và những người khác].  Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2009. (#000003604) 

 

[2] Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Ban Biên 

soạn: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên, Nguyễn Viết Thông...[và những 

người khác].  Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2011. (#000019428) 

 

Các tài liệu tham khảo: 

[1] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : tài liệu phục vụ dạy và học 

Chương trình các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đăng 

Quang chủ biên, Phạm Văn Sinh,...[và những người khác] biên soạn:.    Hà Nội : Đại học 

Kinh tế quốc dân, 2008. (#000003677) 
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9. Nội dung chi tiết: 

Chương Nội dung 

Số tiết 

LT TH BT 

1 CHƯƠNG I 

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG 

LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 

 

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 

NAM (2 tiết) 

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó 

b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin  

c. Tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản 

2. Hoàn cảnh trong nước 

a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp 

b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản  

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH 

TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG (1 tiết) 

1. Hội nghị thành lập Đảng  

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng  

3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương 

lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng  

 

3 1,5 0 

2 CHƯƠNG II 

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

 

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 

(1,5 tiết) 

1. Trong những năm 1930-1935 

a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 

3 1,5 0 
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b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng 

2. Trong những năm 1936-1939 

a. Hoàn cảnh lịch sử  

b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng  

II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 

(1,5 tiết)  

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của 

Đảng  

a. Tình hình thế giới và trong nước 

b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

c. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

a. Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi 

nghĩa từng phần 

b. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa 

c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học của cuộc Cách 

mạng Tháng Tám 

 

3 CHƯƠNG III 

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ 

ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) 

 

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-

1954) (3 tiết) 

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 

(1945-1946) 

a. Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám 

b. Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng  

c. Kết quả ý nghĩa và kinh nghiệm 

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây 

dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 

a. Hoàn cảnh lịch sử 

6 1,5 0 
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b. Quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến 

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và kinh 

nghiệm 

a. Kết quả và ý nghĩa lịch sử  

b. nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm 

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 

THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (1954-1975) (3 tiết) 

1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964 

a. Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954 

b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối 

2. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975 

a. Bối cảnh lịch sử 

b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối 

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và kinh 

nghiệm 

a. Kết quả và ý nghĩa lịch sử  

b. nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm 

 

4 CHƯƠNG IV 

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA 

  

I. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1 tiết) 

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa 

a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

b. Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a. Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa 

b. Hạn chế và nguyên nhân 

II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI ĐỔI MỚI (2 tiết) 

1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa 

a. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ 

trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985 

b. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến 

3 1,5 0 



6 

 

Đại hội X 

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

b. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa  

3. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn 

với phát triển kinh tế tri thức 

a. Nội dung 

b. Định hướng các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri 

thức 

4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a. Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa 

b. Hạn chế và nguyên nhân 

 

5 CHƯƠNG V 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH 

HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG (2 tiết) 

1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới 

a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp 

b. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế  

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ 

đổi mới 

a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội 

VIII 

b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội 

X 

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA (4 tiết) 

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

a. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường 

b. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

6 1,5 0 
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chủ nghĩa  

c. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa  

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa  

a. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa  

b. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình 

doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh 

c. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát 

triển đồng bộ các loại thị trường  

d. Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng 

xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi 

trường 

e. Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà 

nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội  

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a. Kết quả và ý nghĩa 

b. Hạn chế và nguyên nhân 

 

6 CHƯƠNG VI 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ 

TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945-1989) (1 tiết) 

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 

a. Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta 

b. Chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản mang đặc 

điểm Việt Nam  

2. Đánh giá sự thực hiện đường lối 

II. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ 

ĐỔI MỚI (2 tiết) 

1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị 

3 1,5  
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2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính 

trị thời kỳ đổi mới 

a. Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị 

b. Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 

3. Đánh giá sự thực hiện đường lối 

      

7 CHƯƠNG VII 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ 

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

 

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY 

DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA  (1,5 tiết) 

1. Thời kỳ trước đổi mới 

a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới 

b. Đánh giá thực hiện đường lối 

2. Trong thời kỳ đổi mới 

a. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa 

b. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền 

văn hóa 

c. Đánh giá việc thực hiện đường lối 

II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI (1,5 tiết) 

1. Thời kỳ trước đổi mới 

a. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội  

b. Đánh giá việc thực hiện đường lối 

2. Trong thời kỳ đổi mới 

a. Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội 

b. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội  

c. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội  

d. Đánh giá sự thực hiện đường lối 

3 1,5  

8 CHƯƠNG VIII 

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 

3 1,5 3 
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I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TỪ NĂM 1975 ĐẾN 

NĂM 1986 (1 tiết) 

1. Hoàn cảnh lịch sử  

a. Tình hình thế giới 

b. Tình hình trong nước 

2. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng  

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a. Kết quả và ý nghĩa 

b. Hạn chế và nguyên nhân 

II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI (2 tiết) 

1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

a. Hoàn cảnh lịch sử  

b. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối 

2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

a. Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo 

b. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, 

hội nhập kinh tế quốc tế 

3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a. Thành tựu và ý nghĩa 

b. Hạn chế và nguyên nhân  

 

Tổng cộng 30 09 06 

    

 

10. Chuẩn đầu ra của môn học (CĐR) 

- Kiến thức:  

+ Hiểu rõ được hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách 

mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. 

+ Hiểu rõ và phân tích được hoàn cảnh lịch sử của từng thời kỳ để Đảng hoạch định những 

chủ trương phù hợp; so sánh được những điểm mới về đường lối của Đảng trên các lĩnh 
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vực: kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, đối ngoại của thời kỳ đổi mới với thời kỳ trước đổi 

mới từ đó giải thích được những nguyên nhân khách quan và chủ quan, những hạn chế và 

thành tựu của chủ trương đó. 

- Kỹ năng 

+ Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc nghiên cứu, phân tích những 

chủ trương của Đảng 

+ Có kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lý luận. 

+ Có kỹ năng vận dụng lý luận, phương pháp và phương pháp luận của Hồ Chí Minh để 

nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới. 

- Thái độ 

+ Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý 

tưởng và đường lối của Đảng; 

+ Có định hướng đúng đắn hơn nữa về tư tưởng, lập trường chính trị từ đó nâng cao ý thức 

trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt đáp ứng công việc, trách nhiệm với xã hội và tuân 

thủ pháp luật; 

11. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra  

- Phương pháp giảng dạy thuyết trình; nêu vấn đề. 

- Tham quan môn học, làm bài kiểm tra trắc nghiệm tại bảo tàng. 

- Xem một số hình ảnh tư liệu tại trường. 

- Xem một số bộ phim tư liệu liên quan đến môn học. 

                   Hà Nội, ngày 05 tháng 08  năm 2017                

Trưởng khoa 

 

 
 

Nguyễn Thu Hiền 

 

 

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Thúy 

 

 

 

                             

 


